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Ziya DURMUŞ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
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EKLER:
|-Ilgi Yazı ve Ekleri (...,.Adet)

.:

DAĞITIMr
Tiim okul ve kurumlara

NOT: İlgi yazı ve ekleri Müdürlüğümüz web sitesi duyurular bölümünde yayınlanmıştır.

;

Gülüşan
V.H.

Elektronik Ağ:,tonya.meb.gov.tr
e-posta: tonya6 l @ıneb.gov.tr

Bilgiiçin:E.ALBAYRAK G.ZAMAN
Şb.Md. V.H.K.İ.
Tel: (0 462)88l 248l Tel:(0462) 88l 2481

i-.,

Hükürnet Korİağı Ek Binbsı 6l500 Tonya/Trabzon

Bu cvrak'gUvenli elektronik imza ilc imzalanmıştır, http://evraksorgu.mcb.gov,tr adrcsindcnccad-008e-3c50-8322-1354k,odu ilc teyit edilebilir

iıgı

DAĞlTIM YERLERiN[

:'I'rabzon İlllilli Eğitim Müdi-irlüğıinün25ll2l20l5 tarihlive l3355l08 sayılı yazısı.

Çocuğa yönelik şiddetin önleıımesi ile ilgili Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazısı ve ek|eri ilişikte gönderilmiş olup, çocuğa yönelik
şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların yazı doğrultusunda yürütülmesi hususunda;



25.12.2015

Bünyamin AKYÜZ
Vali a.

Müdür V.

Ek: İlgi Bakaıılık Yazısı r,e EkIeri

Cercği:
-l8 İlçe Kaymakam|ığına (İlçe MEM)
-İnsan Kaynakları (Hizmetiçi Eğitim) Şııbesine

tIijkiiıııt't Ktınığı 6 l 040 TRA BZON
Elektnınik Ağ : trabzon.nıeb.gov.tı,
E -po st a.' İ,ıze l eg i tİ m re h be rl i k6 l @ın eb. go v. tr

Bilgi:
- Strateji Geliştirme (Projeler) Şubesine

Ayrıntılı bilgi için :FatmaZehraAYDlN Müdür Yardımcısı
Tel :(0462) 230 20 94 - l2l5
Faks :2304374

i]i

Oıılcnmesi Çal ışmaları

T.C.

TRABZON VALİLİĞi
iı ııiııi Eğitiın Miidtirltiğü

i- i ; DAĞITIM YERLERiNE

İlgi : MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizrnetleri Ge,nel Müdürlüğünün 18. |2,2015 tarihli ve

|3075438 sayılı ya^g. , 
,

Çocuğa yönelik şiddetin önienınesi ile ilgili Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgi yazısı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların ekli yazı doğrultusunda
yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim,

Bu cvrak gi,ivenli cliktronik imza ile imzalanmıştır http://cvraksorgtı,ıncb,gov.tr adrcsindcn l800-b8d0-3a9f-b206-48cd kodu ilc tcyit cdilcbilir.



viırT pĞiTiM BAKANLIĞI
Eğitiın Ve Rehherlik F{iznıetleri CeneI Müdürliiğü

Sayı : 18.12.20l5
Konu:

VALİLİĞİNE
(Il Milli Eğitim Müdürliiğü)

,.:
Fakanlığımızca uygulamaya konulan ve Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilen

]'Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi" Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdtirlüğümüz koordinesinde tamaınlanmıştır. Erztırum, Elazığ, Malatya, Konya, Kayseri,
Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Adana ve Mersin illeriııde pilot ça|ışma|arı tamamlanan
projenin genel amacı, çoöukların fiziksel, duygusal, sözel ve psikolojik her türlü şiddetten
korunmasınaJ<atkıda bulunmaktır. . -

Proje kapsamında pilot illerde ı.ıygı"ılaması gerçekleştirilen ve yaygınlaştırılması
plan lanan f'aal iyetleı/ç ı ktı lar şu şekilded i r:

ı Şiddetteıı Uzak Model Okul Uygulamaları
ı yaşam Becerileri Etkinlik kitabı
ı 0-18 Yaş Aile Eğitiıı Prograını (l3. Oturum)
. okul personeli Eğitim programı

. Danışmanlık Tedbiri uygıılamaları Eğitim kitabı
t Eıken uyarı uygıılama|arı Eğitim prograını

Proje kapsarnında gerçekleştirilen pilot uygulamaların ülke genelinde devamlılığını
sağlamak ve çıktılarının yaygınlaştırılması, , projelerin sürdürülebilirIiği açısından büyük
önem" taşıı;.naktadır. Projenin etki alanının geniş|etilmesi amacıyla, proje ile ilgili ayrıntılı
bilgiye http://siddetinonlenmpsi.meb.gov.trl adresi aracılığı ile ulaşılması, proje kapsamında
üretilen materyallerin etkin kullanımı aınacıyla gerekli çalışmaların planlanması ve ekte yer
alan materyallerin ilinizdeki tüın okrı! ve klırumlarla paylaşılması gerekmektedir

' Yukarıda çerçevesi özetleıııniş çalışııaların ilinize bağlı okul ve kı.ırumlarda
, i,aygınlaştırılınası içiıı gerekli plaıılama|aı,ııı yapılması ve titizlikle takip ediImesi,

'Pıo.İe kapsamıııda lıazır|aııan eğitiın prograııılarının yerel lıizınetiçi eğitim
. çalışmalarında ııutlaka yer alınası,

'. Proje kapsamıııda eğitiın alan eğitici eğiticilerinden (fbrmatörler) yaygınlaştırma

. çalışmalarında etkin olarak yararlanılması,

' Okul vğ kurıımların stratc.|ik'planlarında çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi ile

lı4EB Bçşev]eİ Kaınpüsü A Blok
06500 BeşevIeriA.NKARA
Elektion ik :Ag: ıvwrv,meb.gov.tr
e- posİa: oerlıı)meb. gov. tr

Ayrıntılı bi|gi için: B.Şeyma BİÇEN KARTAL
[Jnvan : Milli Eğitim Uzman Yardımcısı
Tel: (0 3l2)4l3 30 l2
Faks: (0 312)213 13 56

Bu cvrak giivcnli cl'cktronik ım.za itc imzala.ıııııştır
I

htıp://cırakdorgtı.mclı,gor,tradrcsindcnlle0-6ce9-35fl -8857-a7d4koduilctcyitcdilcbilir



kı-ırumlararası işbirliği ile

ve uygulama

programlarının

lgilerinizi ve gereğini öneınlc rica ederim.

,l
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, , l)oç. Dr. \'Iııstalh llilnıiÇOLAKOGLU
l]akan a.

Miisteşa r Ya rtl ııncısı

EKLElt:
- Şiddetten Uzak Model Okııl Uvgıı,Ianıa Kiti
-,Model Okııl Uygıılaına Eğiticilcri Listcsi
- Yaşaırr Becerileri Etkinlik Kitabı '

- 0- l 8 YaŞ Aile Eğitinı l)rcıgraını ( I 3. Otııııını)
- Okul Personeli Eğitiıı Prograını
- Daııışınıİnlık Tedbiri [JygulaınaIaİ Egiti,-,-, Kitabı
- Danışınaıılık Tedbiri Eğiticileri I-istesi
- Hrken lJyarı Uygulamaları Eğitiıı I)rtıgramı

l)A(; ITlNl:
Gcrcği: 8l il Milli Eğitim Mıidiirlüğıi

uirci:
-'l'cı-ı-ıel| Eğitiın Cenel M iidürlilğii
-OrtaÖğİetimGenel MüdUrlüğü" '-' i" 

'

- Mesleki: ,Ö lel<nll< Eğitirn,Genel Müdürlüğti
- Din OğretimiGenel Müdürlüğti .

- Havat,,Boyu Ögı_lnme Cen9| Müdiirlüğii
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MEB BeşevlerKaınpüsü'A Blok "1 , Ayrıntı|ı bilgi için: B.Şeyma BİÇEN KARTAL
06f)0 I}eşev|er/ANKARA [Jnvan : Milli Eğitim [Jzman Yardımcısı
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